
 

Dezembro 2016 
Importante: Neste tempo intenso de preparação para o Natal é importante incentivar alguma ação concreta, como doação de 

algo ou alguma atividade de misericórdia. Aos sábados uma reflexão sobre o Natal. 

01 Qui  
Mt 7, 21.24-
27  
Beato Charles 
de Foucauld 

Construir a casa sobre a rocha. As reações negativas são algo que “derrubam” nossa vida. Muitas vezes as reações de raiva, 
medo, ou julgamento, destroem relacionamentos e projetos pessoais. Essas reações - que podem nascer de dores 
profundas que carregamos - reduzem a “areia” tudo o que fazemos e elas não nos permitem ter uma vida sólida. Para 
construir na rocha do Amor é preciso abrir mão daquilo que nos faz mal. O Amor (Jesus), que se entregou na cruz, é a rocha 
da nossa vida. Firmar-se no Amor. 

02 Sex Is 29,17-
24 

Os humildes aumentarão sua alegria. É a mensagem dirigida aos que esperavam o reerguimento de Israel. As quedas e as 
derrotas sofridas na vida podem fazer de nós pessoas melhores, se descobrirmos o Amor que existe além da dor. “O Amor 
leva sempre a perdoar”. Quando perdoamos, a alegria entra imediatamente em nossa alma. Ser humilde é descobrir que a 
força verdadeira vem d’Aquele que vive em nós. Sem Ele somos só fraqueza. A humildade é a força de quem descobriu o 
Amor. Agir com humildade. 

03 Sáb Is 30, 19-
21.23-26  
 
S. Francisco 
Xavier 

Preparar o Natal. Começamos um novo caminho rumo ao Natal, que não é só uma festa bonita, nem a recordação de um 
fato bonito.... O Natal é mais: vamos neste caminho para encontrar Jesus. Natal é um encontro com o coração, com a vida, 
para encontrar o Senhor vivo, com fé. Quando é Ele que entra em nós, é Ele quem refaz tudo, porque isso é a chegada do 
Senhor. Ele refaz o nosso coração, alma, vida, esperança e caminho... Mas é preciso ter o coração aberto. (Papa Francisco, 
02 /12/2013). 

04 Dom II Domingo do Advento – “Convertei-vos, porque o Reino de Deus está próximo”. (Mt 3, 1-12) 

05 Seg Palavra do Mês – “Ele vem para vos salvar”. (Is 35, 4) 

06 Ter  
Is 40, 1-11  
 
S. Nicolau 

Sua servidão acabou. Não nascemos para a escravidão. Muitas vezes nos tornamos escravos do pecado, do passado, dos 
vícios, dos apegos, das preocupações, dos sentimentos destrutivos, das coisas e das pessoas. O menino que vem no Natal é 
também aquele que, na cruz, entrega a vida por nós proclamando a nossa liberdade. Existe uma canção que diz: “Hoje livre 
sou”. O Amor liberta. Ser livre fazendo o bem. 

07 Qua  
Mt 11, 28-30 
Sto. 
Ambrósio 

Vinde a mim e eu vos darei descanso. Existe um fardo que esgota a nossa alma e as forças que temos para viver. Cada um 
que carrega um fardo oculto na alma sabe do que se trata. Existe alguém que tem o poder para receber esse fardo e 
transforma-lo em vida. Para que carregar um peso que faz mal? Vamos aproveitar esse tempo de preparação para o Natal 
para dar nossos fardos a Ele? Entregar o que pesa. 

08 Qui  
Lc 1, 26-38  
 
Imaculada 
Conceição 

Alegra-te... o Senhor está contigo. Quando Deus nos pede algo também nos dá a graça. Maria recebeu a missão de gerar 
Jesus. Ela é declarada “sem mancha”, imaculada, porque carrega o cordeiro sem mancha que tira de nós a sujeira do 
pecado. Quando acolhemos e assumimos o projeto de Deus em nossa vida, Ele mesmo purifica o nosso modo de pensar, 
agir e sentir. Maria, por uma graça especial foi preservada por Deus. Peçamos a Ela a graça de sermos purificados pelo 
amor para doarmos Jesus ao mundo. 

09 Sex  
Is 48, 17-19 

Eu, o Senhor, te ensino coisas úteis. Sem perceber nos enchemos de “inutilidades”. É útil para nós aquilo que serve para 
fazer o bem. As atividades e conhecimentos são coisas úteis na medida em que nos permitem amar mais. Quando 
queremos viver a Palavra, cada coisa, o trabalho, descanso, estudo, esporte, oração e ação, podem ser úteis para amar. 
Quando algo é de Deus sempre será útil. Fazer tudo por Amor. 

10 Sáb  
Mt 17, 10-13 
Sta. Joana M. 
de Chantal 

Preparar o Natal de Jesus. Aproxima-se o Natal e as ruas cobrem-se de luzes. Uma fila interminável de lojas... meninos e 
meninas em trenós...Papai Noel... fantoches e anões vermelhos. Mas no meu coração, a incredulidade, e depois a quase 
revolta: este mundo rico “apoderou-se” do Natal e “desalojou Jesus”! Aposta no Natal tendo em mira o maior lucro.... mas 
não pensa em Jesus. Não havia lugar para Ele na hospedaria... nem sequer no Natal.... Que ao menos em todas as nossas 
casas grite-se o nome de quem nasceu, preparando-lhe uma festa sem igual. ( Chiara Lubich; do texto “Desalojaram Jesus”). 

11 Dom III Domingo do advento – “Ele vai preparar o teu caminho diante de ti”. (Mt 11, 2-11) 

12 Seg Palavra do Mês – “Ele vem para vos salvar”. (Is 35, 4) / N. Sra. de Guadalupe 

13 Ter  
Mt 21,28-32 
Sta. Luzia 

Fazer a vontade do Pai. “Vontade de Deus” é amor. E Ele só tem o nosso amor se nós o damos. Mesmo os pecados, só 
entregamos se O amamos. Podemos ama-lo assumindo o que Ele nos pede através da Palavra. Às vezes é fácil falar e 
prometer. Não basta. Quem ama se esforça em fazer. Assumir e fazer. 

14 Qua  
Lc 7, 19-23 S. 
João da Cruz 

A boa nova é anunciada aos pobres. Existe a pobreza material, de valores, de dignidade e também a pobreza de amor. 
“Evangelho” quer dizer “boa notícia”. Temos algo bom para anunciar: as experiências da Palavra. O testemunho sincero das 
experiências pode revelar a muitos a riqueza do amor de Deus, que é a maior riqueza que temos. Quem o descobre faz de 
tudo para doa-lo a quem precisa. Anunciar com atos. 

15 Qui  
Is 54, 1-10 

Minha misericórdia não se afastará de ti. Estamos sempre ligados a Deus, mesmo quando não aceitamos ou não 
percebemos. A dor, o sofrimento, podem nos afastar ou aproximar de seu amor. Depende da nossa escolha. Experimentar 
a misericórdia é um privilégio para quem decidiu ser livre da dor através do perdão. A dor que guardamos é mágoa e 
rancor. A dor que doamos se torna amor. Transformar a dor em amor. 

16 Sex  
Jo 5, 33-36 

As obras que eu faço dão testemunho de mim. Jesus, para mostrar quem era, deu testemunho através das obras feitas no 
amor. Quando fazemos as coisas por causa da Palavra doamos o amor de Deus. As pessoas não podem ver o que acontece 
dentro de nós, mas podem ver o fruto que damos. Quem descobriu a força do bem sabe recomeçar e se esforça para fazer 
coisas boas. Praticar o bem. 

17 Sáb  
Sl 71  
São Lázaro 

Preparar-se bem para o Natal. “O que me leva a ter o coração tão duro ao ponto de não poder chorar? De todos os tempos 
apropriados que temos ao longo do ano, este é o mais apropriado para os duros de coração. Valorizai o tempo santo em 
que estamos e considerai esta semana como a mais santa de todas do ano. É uma semana santa, e se a aproveitardes bem 
e vos preparardes como sabeis, certamente vos será tirada a dureza do coração”. (São João de Ávila, Sermão sobre o Natal). 



18 Dom IV Domingo do Advento – “Eis que a virgem conceberá...” (Mt 1, 18-24) 

19 Seg Palavra do Mês – “Ele vem para vos salvar”. (Is 35, 4) 

20 Ter  
Lc 1, 26-38 

Para Deus, nada é impossível. É uma Palavra verdadeira e não um argumento para intenções ou ações egoístas. Para 
receber a graça, Isabel e Maria viveram a fidelidade e a confiança em Deus. Quem por amor, diante das dificuldades, confia 
e faz tudo o que lhe é o possível, vê o impossível se tornar possibilidade. E quando não se pode mais mudar uma situação, 
encontra sempre a possibilidade de amar. Amar até o fim. 

21 Qua  
Lc 1, 39-45 S. 
Pedro 
Canísio/Pedro 
Thi e André 
Dung 

Será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Neste tempo em que os compromissos e as alianças são quebrados com 
facilidade, é difícil confiar em promessas. Maria é declarada feliz, bem-aventurada, porque acreditou na promessa de Deus. 
Quem acredita na Palavra e a põe em prática, experimenta o bem que Deus faz. Quem descobriu uma vida nova, no Amor, 
tem pressa para fazer o bem. Em nossa preparação para o Natal – assim como Maria, que foi ao encontro de Isabel – 
podemos ir ao encontro dos irmãos fazendo coisas boas. Cada ato de amor é uma possibilidade de construir o Natal. 
Confiar fazendo o bem. 

22 Qui  
Lc 1, 46-56 

Meu espírito se alegra em Deus. É o canto da alegria de Maria. Ela encontrou muitos motivos para se alegrar e agradecer. 
Temos muitos motivos para agradecer a Deus. Procuremos oportunidades para amar e motivos para agradecer durante o 
dia, sempre retribuindo com o bem. Ter gratidão. 

23 Sex  
Ml 3, 1-4.23-
24 

O coração dos pais há de voltar-se para os filhos... e o coração dos filhos para os pais. Natal não é tempo de 
“sentimentalismo”, mas de reconstrução. Muitos em nossa comunidade neste Natal estarão muito perto de suas famílias, 
não fisicamente, mas pela experiência autêntica de uma vida nova. Quem aprendeu a construir vida de família com quem 
vive ao lado é capaz de reconstruir relacionamentos com sua família natural. A saudade passa. O Amor, porque é puro e 
verdadeiro, permanece. Reconstruir relacionamentos. 

24 Sáb  
Lc 1, 67-79 

Preparar a Festa. Como foram preparadas as canções, a liturgia e o jantar de hoje? E o coração? Existe alguém com quem 
não estamos bem? Algo para recomeçar ou pedir perdão? Recomecemos logo para celebrar bem a festa de hoje. Alguém 
vai negar esse presente ao Menino Jesus justo neste dia? 

25 Dom Natal do Senhor – “E a Palavra se fez carne... e nós vimos a sua glória”. (Jo 1, 1-18) 

26 Seg Palavra do Mês – “Ele vem para vos salvar”. (Is 35, 4) / Sto. Estêvão 

27  Ter  
Jo 20, 2-8 S. 
João 
Evangelista 

Ver e acreditar. No Natal as pessoas enxergaram além de um bebê envolto em panos. Aqui João e Pedro enxergam além de 
panos sujos que envolveram um corpo morto. Quem crê no Amor consegue ver além das aparências. Os “panos” da 
fragilidade e da morte manifestam mais que aquilo que podemos ver. Chega uma notícia triste? Alguém nos faz sofrer? 
Uma recordação nos faz mal? Podemos deitar tudo no chão do amor de Deus. Depois, anunciemos com atos concretos a 
vida nova que descobrimos. Ver com o coração. 

28 Qua  
1 Jo 1, 5-2,2 
Santos 
Inocentes 

Se andamos na luz estamos em comunhão uns com os outros. Às vezes olhamos as pessoas e o mundo a partir de nossas 
escuridões. Todos carregam a luz de Deus mesmo que ela esteja oculta. Essa luz volta a se manifestar quando 
recomeçamos a amar numa vida de partilha e comunhão verdadeira. É dia para perdoar, recomeçar, melhorar a 
convivência e fugir do isolamento fazendo o bem. Construir unidade. 

29 Qui  
1 Jo 2, 3-11  
S. Tomas 
Becket 

Quem odeia o seu irmão caminha nas trevas. O ódio e a mágoa escurecem a vida. Quando não perdoamos carregamos o 
mal que o outro nos fez. É esse mal que daremos aos outros em muitas decisões e reações. Quando perdoamos abrimos 
mão do mal e temos a alma livre para o Bem. É esse bem que daremos a quem está perto e a quem está longe. Quem 
pertence a Ele faz como Ele fez. Na cruz Ele perdoou. Perdoar. 

30 Sex  
Eclo 3, 3-
7.14-17ª 
Sagrada 
Família 

Viver a caridade. Você viu o texto? Ótimo. Mas, sabemos que não existem pais, filhos ou família perfeita. “Perfeito” é o 
amor que nos leva ao perdão e ao recomeço. Guardar mágoas, raiva, ou renovar recordações negativas sobre a família é 
manter-se no sofrimento. A dor que não é doada nos destrói. Perdoamos para sermos pessoas livres. Depois é viver bem, 
construindo família com quem está perto de nós nos momentos de esporte, estudo, trabalhos, orações, refeições, etc..... 
Construir vida de família onde vivemos. 

31 Sáb Jo 1, 1-18 
S. Silvestre S. 
C. Labouré 

Dar testemunho da luz. Hoje temos a possibilidade de rever o ano. Quais foram as experiências que fizemos, por causa da 
Palavra, que marcaram esse tempo? Muitos nesta noite estarão em oração pedindo as bênçãos para o próximo ano. Que tal 
agradecer a Deus apresentando os frutos da Palavra colocada em prática? Esta noite, marcada pelo amor de Deus se 
tornará inesquecível. Testemunhar a vida nova. 

 

Estes comentários são preparados, normalmente, para as meditações diárias dos jovens da Fazenda da Esperança. 

Algum comentário ou observação envie para Pe. Márcio no endereço amigosdapalavra@fazenda.org.br 

*A Palavra de vida do Mês (meditada por Fabio Ciardi) encontra-se no site www.focolare.org (português). 


